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ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
.

1.
Η Ανώνυµη Εταιρεία «Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας»
µε διακριτικό τίτλο Α∆ΜΗΕ Α.Ε ή Α∆ΜΗΕ, (εφεξής Α∆ΜΗΕ ή Εταιρεία), τα κεντρικά γραφεία
της οποίας εδρεύουν στην οδό ∆υρραχίου 89 & Κηφισσού, Αθήνα και εδώ ο
Α∆ΜΗΕ/∆ΣΣΜ/Περιφερειακός Τοµέας Βόρειας Ελλάδας, που εδρεύει στη Στίλπωνος
Κυριακίδη 29, Θεσσαλονίκη, προσκαλεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ του Νόµου
4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), µε την επιφύλαξη των εξαιρέσεων της παραγράφου 7
του άρθρου 222, τους ενδιαφερόµενους σε ∆ιαγωνισµό µε ανοικτή διαδικασία και µε κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µεταξύ των τεχνικά και
οικονοµικά αποδεκτών προσφορών, µε βάση αποκλειστικά τη χαµηλότερη τιµή, για την
ανάδειξη Αναδόχου για την: «Καθαριότητα των κτηρίων των Υποσταθµών του Νοµού
Χαλκιδικής, του Περιφερειακού Τοµέα Β. Ελλάδας (ΠΤΒΕ)/∆ΣΣΜ», σύµφωνα µε τις
συνηµµένες Τεχνικές Προδιαγραφές, συνολικού προϋπολογισµού14.400 € για τρία (3) έτη (2
έτη + 1 έτος παράταση). Το ποσό αυτό δεν περιλαµβάνει τον ΦΠΑ.
2. Η προσφερόµενη τιµή για το σύνολο του έργου θα είναι σε ευρώ, σταθερή και θα είναι
αποτέλεσµα των υπολογισµών των διαγωνιζοµένων, θα βασίζεται απόλυτα στην δική
τους γνώση και εκτίµηση των συνθηκών και κινδύνων που υπάρχουν και όχι σε
οποιαδήποτε περιγραφή ή δήλωση της εταιρείας.
∆εν θα πρέπει στην προσφερόµενη τιµή να περιλαµβάνεται ο ΦΠΑ, τον οποίο όµως
απαραίτητα θα δηλώσουν οι διαγωνιζόµενοι στο συνηµµένο τιµολόγιο.
3. Προϋποθέσεις συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό
3.1 Στο διαγωνισµό έχουν δικαίωµα συµµετοχής όλοι οι ενδιαφερόµενοι Οικονοµικοί
Φορείς (Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα ή συµπράξεις αυτών), οι οποίοι καλύπτουν
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
3.1.1

∆εν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήµατα:
Συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, υπεξαίρεσης, απάτης , εκβίασης,
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, διαφθοράς σύµφωνα και µε το Ν.
3560/2007 ως εκάστοτε ισχύει, δόλιας χρεοκοπίας, νοµιµοποίησης εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες σύµφωνα µε την εκάστοτε κείµενη νοµοθεσία,
τροµοκρατίας, παιδικής εργασίας, µη καταβολής φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, µη τήρησης περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου,
σοβαρούς ψευδούς δηλώσεως, αθέµιτου τρόπου επηρεασµού αποφάσεων,
απόκτησης εµπιστευτικών πληροφοριών, παραπλανητικές πληροφορίες.

4. Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί µέσα σε φάκελο κλειστό µε ειδική ένδειξη ότι
πρόκειται για προσφορά του συγκεκριµένου ∆ιαγωνισµού ο οποίος θα εµπεριέχει τον
φάκελο Α’ (τεχνική προσφορά - τυπικά δικαιολογητικά) και τον φάκελο Β’ (οικονοµική
ος
προσφορά) σφραγισµένο, εγκαίρως στην Γραµµατεία (2 όροφος) της Α∆ΜΗΕ
Α.Ε./ΠΤΒΕ, Στίλπ. Κυριακίδη 29, 54636, Θεσσαλονίκη, ώστε να πρωτοκολληθεί πριν
τη λήξη της προθεσµίας υποβολής προσφορών.
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4.1 Ο φάκελος Α θα πρέπει να εµπεριέχει µόνο τα κάτωθι:
α) Ασφαλιστική ενηµερότητα µη οφειλής στο ΙΚΑ ή βεβαίωση πληρωµής των οφειλών
µετά από διακανονισµό από τον αρµόδιο Φορέα.
β) Φορολογική ενηµερότητα µη οφειλής στην Εφορία ή βεβαίωση πληρωµής των
οφειλών µετά από διακανονισµό από τον αρµόδιο Φορέα.
γ) Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό ποσού 192,00
ΕΥΡΩ. (συνηµµένα υποδείγµατα).
δ)

βλ. Άρθρο 7 Γενικών Όρων ∆ιακήρυξης παράγραφος 2.1 (συνηµµένο υπόδειγµα).

ε)

βλ. Άρθρο 7 Γενικών Όρων ∆ιακήρυξης παράγραφος 2.2.1, α Για Α.Ε.

στ)
ζ)

βλ. Άρθρο 7 Γενικών Όρων ∆ιακήρυξης παράγραφος 2.2.2, α. Για Ε.Π.Ε.

βλ. Άρθρο 7 Γενικών Όρων ∆ιακήρυξης παράγραφος 2.2.3, α. Για Ο.Ε. ή Ε.Ε.

η)

βλ. Άρθρο 7 Γενικών Όρων ∆ιακήρυξης παράγραφος 2.2.5,1 Για Αλλοδαπές
Επιχειρήσεις .

θ)

βλ. Άρθρο 7 Γενικών Όρων ∆ιακήρυξης παράγραφος 2.2., 2.3., 2.5.2. Για
Κοινοπραξίες.

ι) βλ. Άρθρο 7 Γενικών Όρων ∆ιακήρυξης παράγραφος 2.4, 2.6, 2.10, 2.11, 2.13.
(συνηµµένα 2
υποδείγµατα για τις παραγράφους 2.4 & 2.13).
κ ) Υπεύθυνεςδηλώσεις:
- για ορισµό τεχνικού ασφαλείας, όπως ορίζει ο νόµος, που ο ανάδοχος θα
γνωστοποιήσει την ανάθεση στην Επιθεώρηση Εργασίας και θα την προσκοµίσει
επικυρωµένη στην υπηρεσία µας,
-επίσκεψης του χώρου των Υποσταθµών (ΥΣ) ή και ΚΥΥΤ ( άρθρο 7 των Τεχνικών
Προδιαγραφών)
λ) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 7, παράγρ.2.3 & 2.11 των Γενικών Όρων, οι
ενδιαφερόµενοι δύναται να καταθέσουν Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνουν ότι
δεν έχουν κηρυχθεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση κλπ και
ότι αν θα είναι ανάδοχοι θα προσκοµίσουν τα ανάλογα Πιστοποιητικά.
4.2. Φάκελος Β΄ (οικονοµική προσφορά) θα πρέπει να εµπεριέχει µόνο το
τιµολόγιο Προσφοράς. Ως Τιµολόγιο Προσφοράς θα υποβληθεί το έντυπο της
διακήρυξης.
Επισηµαίνεται ότι:
Προσφορά που τυχόν δε θα συνοδεύεται από τα παραπάνω (α) έως (λ) θα
θεωρείται τυπικά µη αποδεκτή.
5. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισµού θα είναι η χαµηλότερη τιµή για το
σύνολο του έργου.
6. Μετά την λήξη προθεσµίας υποβολής, ουδεµία προσφορά θα γίνεται δεκτή.
7. Αντιπροσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.
8. Ο Ανάδοχος που θα αναλάβει την καθαριότητα θα υπογράψει µε την Α∆ΜΗΕ

Α.Ε. / ΠΤΒΕ σύµβαση διάρκειας δύο (2) έτών, µε δυνατότητα παράτασης για
ένα (1) επί πλέον έτος, υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται. Σηµειώνεται
ότι η προσφορά πρέπει να ανταποκρίνεται στους όρους της συνηµµένης
σύµβασης.

9. Ο Ανάδοχος του Έργου είναι υποχρεωµένος να συνοµολογήσει µε ασφαλιστικές
εταιρίες την ‘’Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων’’ σύµφωνα
µε το συνηµµένο τεύχος περί ασφαλίσεων. Το κόστος των ασφαλιστικών
συµβολαίων (ασφάλιστρα) και οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ κλπ που θα
αφορούν το προσωπικό που θα ασχοληθεί στο συγκεκριµένο Έργο θα
επιβαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον Ανάδοχο.
10.Ο Εργολάβος/Ανάδοχος, καθώς και οι τυχόν Υπεργολάβοι του, υποχρεούνται να
τηρούν απαρεγκλίτως τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας
για το προσωπικό τους που θα απασχολείται στα πλαίσια της Σύµβασης.
11. Η πληρωµή του Αναδόχου – Εργολάβου θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το
Άρθρο 3 της σύµβασης.
.

12. Η Α∆ΜΗΕ ΑΕ έχει το δικαίωµα απορρίψει όλες τις προσφορές και να ακυρώσει τον
διαγωνισµό, εφ’ όσον οι υποβληθείσες προσφορές – κατά τη γνώµη της – δεν
ικανοποιούν τις προδιαγραφές ή το οικονοµικό αποτέλεσµα κριθεί ασύµφορο,
µεταβληθούν οι Υπηρεσιακές Συνθήκες ή Ανάγκες.
13.Σε καµιά περίπτωση δεν δηµιουργείται υποχρέωση καταβολής από τον Α∆ΜΗΕ
στους προσφέροντες οποιαδήποτε αποζηµίωση για δαπάνες ή για άλλες θετικές ή
απoθετικές ζηµιές.
14. Η παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στην Αίθουσα του
2ου ορόφου ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΙ∆Η 29 , Τ.Κ. 546 36, Θεσσαλονίκη, την
Τρίτη 28.11.2017 και ώρα 09:00 π.µ ενώπιον της Επιτροπής.
15.Προσφορές µπορεί επίσης να υποβληθούν ταχυδροµικά επί αποδείξει ή µέσω
εταιρειών διακίνησης εντύπων στο Πρωτόκολλο του Περιφερειακού Τοµέα Βόρειας
ος
Ελλάδας, οδός ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΙ∆Η 29 2 όροφος, γραφείο Γραµµατείας, µε ευθύνη
του προσφέροντος σε σχέση µε το περιεχόµενο και το χρόνο άφιξης. Αυτές οι
προσφορές θα ληφθούν υπόψη µόνον εφ’ όσον παραδοθούν σφραγισµένες στο
Πρωτόκολλο της παραπάνω Υπηρεσίας όχι αργότερα από την καθορισµένη ηµέρα
και ώρα του διαγωνισµού.
16. Ο φάκελος που περιέχει την προσφορά, πρέπει απαραιτήτως να αναγράφει
την επωνυµία και τη διεύθυνση του Οικονοµικού Φορέα που υποβάλει την
προσφορά και επίσης :
Προσφορά για το ∆ιαγωνισµό ∆ΣΣΜ – 13220
Αντικείµενο: «Καθαριότητα των κτηρίων των Υποσταθµών Ν. Χαλκιδικής, του
Περιφερειακού Τοµέα Β. Ελλάδας(ΠΤΒΕ)/∆ΣΣΜ»
17. Η αποσφράγιση προσφορών θα γίνει σε δύο στάδια. Αµέσως µετά την
λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών θα γίνει η αποσφράγιση
του φακέλου Α΄(τεχνική προσφορά – τυπικά δικαιολογητικά) στην αίθουσα
ου
του 2 ορόφου του Περιφερειακού Τοµέα Β.Ελλάδος, Στίλπωνος
Κυριακίδη 29 στην Θεσ/νίκη. Σε περίπτωση που οι προσφορές είναι όλες
τυπικά αποδεκτές η Επιτροπή θα προβεί στο άνοιγµα του φακέλου Β,
ειδάλλως σε µεταγενέστερο χρόνο οι συµµετέχοντες θα ενηµερωθούν
γραπτά για το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών (Φάκελος Β)
18. Για τεχνικές πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε τον κ.
ΛΑΠΠΑ ΣΤ. στο τηλέφωνο 2315 555274.

19. Τo Τεύχoς της ∆ιακήρυξης, διατίθεται ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 297 του ν.4412/2016, µέσω της επίσηµης
ιστοσελίδας (site) του Α∆ΜΗΕ:
http://www.admie.gr 6 ∆ιακηρύξεις6 ∆ιακηρύξεις ∆ΣΣΜ6 ∆ΣΣΜ-13220

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Συνηµµένα:
-

Τεχνικές Προδιαγραφές
Τιµολόγιο Προσφοράς
Υπόδειγµα Συµφωνητικού
Γενικοί Όροι
Τεύχος Ασφαλίσεων
Υποδείγµατα

